PATVIRTINTA
LSMU Senato 2018 m.vasario 14 d. nutarimu Nr. 99-1

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Studentų priėmimo 2018 m. taisyklės
Klausytojų priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto papildomąsias studijas taisyklės
I. Bendroji dalis
1. Papildomosios studijos vadovaujantis „ LSMU bendrųjų reikalavimų papildomosioms studijoms aprašu“, patvirtintu LSMU Senato 2014 m. kovo 21d.
nutarimu Nr. 43-11 (su vėlesniais pakeitimais), organizuojamos asmenims, ketinantiems studijuoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto magistrantūros studijų
programose, šiais atvejais:
1.1. kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms ir kurių metu studentas turi įgyti kompetencijas
būtinas sėkmingoms pasirinktos magistrantūros studijoms;
1.2. kai magistrantūros studijų kryptis nesutampa su baigtos pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptimi.
2. Klausytojams, baigusiems papildomąsias studijas, išduodamas studijų pažymėjimas, suteikiantis teisę Lietuvos sveikatos mokslų universitete stoti į
magistrantūros studijų programas priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.

II. Papildomųjų studijų programos
Akademija

Medicinos akademija

Papildomųjų studijų
programa

Visuomenės sveikata

Veterinarinė maisto sauga

Apimtis kreditais

Studijų trukmė,
m. (sem.)

Magistrantūros studijų
programa, į kurią įgyjama teisė
stoti

Kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros
studijų kryptis ir jo baigtų pirmosios
pakopos studijų kryptis (išskyrus maisto
studijas) priklauso tai pačiai studijų
krypčių grupei (sveikatos mokslų),
papildomųjų studijų apimtis ne didesnė
kaip 60 studijų kreditų.

1 (2 sem.)

Gyvensenos medicina,
Visuomenės sveikata

Kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros
studijų kryptis ir jo baigtų pirmosios pakopos
studijų kryptis priklauso tai pačiai studijų
krypčių grupei, papildomųjų studijų apimtis
ne didesnė kaip 60 studijų kreditų.
Kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros
studijų kryptis priklauso kitai studijų krypčių

1 (2 sem.)

1,5 (3 sem.)

Veterinarinė maisto sauga

Veterinarijos akademija

Maisto mokslas

Gyvulininkystės technologija

grupei nei jo baigtoji pirmos pakopos studijų
kryptis, papildomųjų studijų apimtis ne
didesnė kaip 90 studijų kreditų.
Kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros
studijų kryptis ir jo baigtų pirmosios pakopos
studijų kryptis priklauso tai pačiai studijų
krypčių grupei, papildomųjų studijų apimtis
ne didesnė kaip 60 studijų kreditų.
Kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros
studijų kryptis priklauso kitai studijų krypčių
grupei nei jo baigtoji pirmos pakopos studijų
kryptis, papildomųjų studijų apimtis ne
didesnė kaip 90 studijų kreditų.
Kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros
studijų kryptis ir jo baigtų pirmosios pakopos
studijų kryptis priklauso tai pačiai studijų
krypčių grupei, papildomųjų studijų apimtis
ne didesnė kaip 60 studijų kreditų.
Kai stojančiojo pasirinkta magistrantūros
studijų kryptis priklauso kitai studijų krypčių
grupei nei jo baigtoji pirmos pakopos studijų
kryptis, papildomųjų studijų apimtis ne
didesnė kaip 90 studijų kreditų.

1 (2 sem.)

Maisto mokslas
1,5 (3 sem.)

1 (2 sem.)
Gyvulininkystės technologija
1,5 (3 sem.)

3. Papildomųjų studijų forma nuolatinė (dieninis mokymosi būdas), išskyrus „Visuomenės sveikata“ studijų forma ištęstinė.
4. Konkursinio balo sandara asmenims, stojantiems į papildomąsias studijas.

4.1. Konkursinis balas skaičiuojamas iš diplomo priedėlyje/priede išvardintų dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimo svertinio vidurkio.

4.

Priėmimo vykdymas

Priėmimo etapai

Pirmasis etapas

Antrasis etapas

Papildomas
priėmimas

Priėmimo procedūros
Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas
(pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis
Sutarties pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą arba
tiesioginiu būdu, asmeniškai atvykstant į Universitetą)
Likusios laisvos vietos skelbiamos
Prašymų dalyvauti antrajame etape pateikimas ir dokumentų
registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo
sistemą)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis
Sutarties pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą arba
tiesioginiu būdu, asmeniškai atvykstant į Universitetą)
Likusios laisvos vietos skelbiamos
Prašymų dalyvauti papildomame priėmime pateikimas ir dokumentų
registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo
sistemą)
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas
Fakulteto priėmimo komisijos posėdis
Sutarties pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą arba
tiesioginiu būdu, asmeniškai atvykstant į Universitetą)
LSMU Priėmimo rezultatų tvirtinimo komisijos posėdis

Datos ir terminai
NL; I
2018-05-02 iki 2018-06-29 iki 16.00 val.
2018-07-03 iki 12.00 val.
2018-07-03 nuo 12.00 val. iki 13.00 val.
2018-07-03 iki 15.00 val.
2018-07-03 iki 16.00 val.
2018-07-04 – 05 nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
2018-07-09 iki 13.00 val.
2018-07-10 iki 2018-07-16 iki 16.00 val.

2018-07-18 nuo 12.00 val.
2018-07-20 nuo 12. 00 val. iki 13.00 val.
2018-07-20 iki 15.00 val.
2018-07-20 iki 16.00 val.
2018-07-23 nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
2018-07-24 iki 13.00 val.
2018 m. rugpjūčio 02 d. iki 2018-08-23 16.00 val.

2018-08-27. nuo 13.00 val
2018-08-27 nuo 14.00 val. iki 15.00 val.
2018-08-28 nuo 10.00 val. iki 15.00 val.
2018-08-28 nuo 16.00 val.
2018-08-29 iki 16.00 val.
2018 m. rugpjūčio 30 d. 13.00 val.

5. Reikalingi dokumentai
Prašymas ir reikiami dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu prisijungus prie LSMU Priėmimo sistemos.
Prie prašymo įkeliama:
– stojamosios studijų įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;
– diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijos;

–
–
–

1 dokumentinė nuotrauka (3x4);
paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;

6.
Jeigu į pasirinktą papildomųjų studijų programą pretenduoja daugiau stojančiųjų, negu leidžia Universiteto galimybės užtikrinti studijų kokybę, tai
priėmimas vyksta pagal konkursinę eilę, sudarytą studijuotų dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimų aritmetinio vidurkio mažėjimo tvarka.
7.
Institucinio priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo nuotoliniu būdu prisijungę prie LSMU
Priėmimo sistemos arba jų įgalioti asmenys (su notaro patvirtintu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu taisyklių priedo 4
punkte nurodytais terminais.
Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.

8.

Stojamoji studijų įmoka

9.1. Stojamoji studijų įmoka13 – 10,00 EUR
Sąskaitos rekvizitai :
Įmonės kodas 302536989; AB SEB bankas
sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440, įmokos kodas P6174
9.2. Nuo stojamosios įmokos mokesčio atleidžiami:
9.2.1. asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.
9.2.2. vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę 1993 metais arba vėliau;
9.2.3. I grupės neįgalieji (darbingumo lygis 0-25 %). Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėtos stojamosios studijų
įmokos kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą
9.3. Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
10. Vieno kredito kaina14 – 40,00 EUR
11. Adresas ir telefonai

Stojamoji studijų įmoka patvirtinta LSMU Tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. UT1-19-4
Stojamoji studijų įmoka patvirtinta LSMU Tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr.UT1-19-4

13
14

LSMU Priėmimo komisija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7 – 104 kab., LT 44307 Kaunas; tel. (8–37) 36 19 02, mob. tel. 8686 10217, el. paštas
komisija@lsmuni.lt www.lsmuni.lt
Priėmimo metu komisija dirba Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre II aukšte (Sukilėlių pr. 13, Kaunas)

12. Priėmimo komisijos darbo laikas
Darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.
Priėmimo komisijos puslapis internete http://www.lsmuni.lt nuoroda: stojantiesiems
13. Kita informacija
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.

